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गुणझ माींजर
“िेमुरी िेको” िझ जपािझ लोककथा



खपू वर्ाांपूवी समुद्रककिाऱ्याजवळ एका गावात
घडलेली ही गोष्ट आहे. एके ददविझ पाींढरी,
चिखलािे माखलेली एक माींजर योहेईच्या दारात
आली. योहेई खपू गरीब होता पण तरी तयािे ह्या
भटक्या माींजरीला प्रेमािे खायला ददले. खाल्यावर
तझ निघूि गेली. िींतर योहेईिे बाबा खूप आजारी
पडले. बाबाींिझ काळजझ घ्यायला घरी थाींबणे
गरजेिे होते. तयामुळे आता घर कसे िालवायिे
ह्या वविारात तो होता. पण तया इवल्या पाींढऱ्या
माींजरीला योहेईिझ मदत लक्षात होतझ. तझ परत
आली आर्ण आपला पींजा वापरूि नतिे योहेईच्या
मदतझिझ परतफेड केली.

गुणझ माींजर 
जपािझ लोक कथा



खूप वर्ाांपवूी योहेई िावािा मलुगा आपल्या वडडलाींसोबत
समदु्रककिाऱ्यालगतच्या एका गावात राहत होता. रोज सकाळझ
सयूाििे पदहले ककरण समदु्रावर पडले की लगेि तो बींदरावर मासे
ववकत घेण्यासाठी निघायिा. ते मासे कावडझत भरूि तो दारोदरी
मासे ववकायला जायिा. योहेई खूप मेहित घ्यायिा पण
तयातिू परेुसे पसैे शमळायिे िाही.



तयािे वडझल आजारी पडल.े तयामळेु तयाींिझ
और्धे ववकत घेण्यासाठी तो आणखझि मेहित करू
लागला. पण एकावेळझ कावडझत तो फक्त दोि
टोपल्या मासे घेऊ िकायिा. ह्यापेक्षा जास्त मासे
उिलता येत िाही ह्यािे तयाला खूप वाईट वाटे.



एक ददविझ रात्रझ खूप पाउस पडत होता. योहेई
घरात स्वयींपाक करत होता. अिािक दारावर टकटक
झाली. योहेईिे दार उघडल.े पाहतो तर काय दारात
थींडझिे कुडकुडलेली माींजर. नतिे पाींढरेिभु्र केस चिखलािे
माखले होत.े गरीब आवाजात मयााँव मयााँव करत जणू
काही तझ “मझ आत येऊ का?” अिझ वविवणझ करत होतझ.



सद्धा

“गरीब बबच्िारी माींजर,” योहेईिे नतला
प्रेमािे उिलिू घेतले. टॉवेलिे नतिे अींग कोरडे केल.े
तयािे आधझ वडझलाींिा जेवायला ददल.े उरलेले
अन्ि खरेतर तयाच्यासाठी अपरेु होत.े तरीही तयािे
आपल्या ताटलीतझल अधाि भात आर्ण अधाि मासा
माींजरीला खाऊ घातला.

जेवण झाल्यावर माींजरीिे योहेईच्या माींडझवर उडझ
मारली आर्ण लाडािे अींग घासू लागली. अधिपोटी
असल्यािे योहेईच्या पोटातिू आवाज येत होता पण
तरीसदु्धा माींजर करत असलेल्या लाडािे तयाला आिींद
झाला. दसुऱ्या ददविझ सकाळझ तझ माींजर निघिू गेली.



तयािींतर तझि ददवस उलटले. योहेई गावात
मासे ववकत असतािा तयािा मासा िावािा िजेारी
पळत पळत आला आर्ण महणाला, “योहेई, पटकि
घरी िल. तझु्या बाबाींिा खूप ताप िढला आहे.”



मािािझ भरललेी कावड तिझि खाींद्यावर घेऊि
योहेई घाईघाईिे घरी परतला. तो आला तवे्हा माींजर
दारात उभझ होतझ. पण नतकडे लक्ष ि देता तो वडडलाींकडे
धावला. तयाींच्या कपाळावर थींड पाण्याच्या घड्या
ठेवल्या. तयाींिा थोडे बरे वाटल्यावर योहेईिे लक्ष
मािाींकडे गेले. “अरे देवा! मझ काय करू? आज मला
मासे ववकायला बाहेर जाता येणार िाही. हे सगळे मासे
खराब होऊि जातझल,” तो उसासा टाकत महणाला.



अिािक कुणझतरी दार वाजवल.े योहेई बाहेर येऊि
पाहतो तर काय! सुींदर ककमािो घातलेली एक तरुण स्त्रझ!

“िमस्कार, मझ आपली काय मदत करू िकतो?” ,योहेईिे
िम्रपणे वविारल.े

“तू मासे ववकतो का?” मािाच्या टोपलीकडे पाहत नतिे
वविारले. “गींमति आहे! एक माींजर मासेवाल्याकडे चगऱ्हाईक
पाठवतये,” ककमािोच्या बाहीिे तोंड झाकूि तझ हळूि हसली.



“काय?,” योहेईिे गोंधळूि वविारल.े
“तझ पाींढरी माींजर तमुिझ आहे का? मझ शिवणक्लास

करूि निघाले होत.े माझ्याकडे बघिू माींजरीिे मयााँव केल.े
काही पावले िालल्यावर तझ मागे वळली आर्ण एक पींजा वर
करूि जणू काही इकडे ये असे महणत होतझ. तझ इतकी गोड
आहे की मझ िकळत नतच्या मागे मागे आल.े



योहेई िककत झाला. तयािे जेव्हा पदहल्याींदा माींजर घरी
आली होतझ तवे्हािा प्रसींग साींचगतला.

“कसली ववलक्षण माींजर आहे!” तझ तरुणझ महणाली.
“िक्कीि इथले मासे ववकत घेण्यासाठी तझ मला घेऊि आली
आहे!” मग नतिे तझि मासे बाींधूि द्यायला साींचगतले. योहेईिे
तया बाईला वाकूि धन्यवाद महटल.े



तयािींतर लगेिि दारावर पनु्हा टकटक झाली. तयािे दार
उघडले तर दारात एक मोठी व्यक्तझ उभझ होतझ. जवळच्या िहरात
तयाींच्या मालकीिे मोठे दकुाि होत.े

“िमस्कार सर आज तमुही इथे कसे काय आला आहात ?,”
योहेईिे वविारल.े एक श्रझमींत माणसू आपल्या गरीबाच्या घरी का बरे
आला असावा असा प्रश्ि तयाला पडला.

“अच्छा, तर तझ तझुझ माींजर आहे!” तझ व्यापारी महणाली
तयाींिा खूप िवल वाटले होत.े

“नतिे मला िक्की मािाींवर बोलतािा ऐकले असावे.”
“काय? मासे?” योहेईिे वविारले.



“आज सकाळझ माझ्या सिेुला बाळ झाल.े िातू झाला तया
आिींदाप्रझतयथि मझ एक मजेवािझ आयोजजत केली आहे. तयासाठी
मला दहा मोठे रावस हवेत. मासेवाला िोधण्यासाठी मझ घराबाहेर
पडलो तर लगेिि ही पाींढरी माींजर माझ्या मागे आली. नतिे
उजवा पींजा वर करूि मयााँव केल,े” तयािे हात उींिाविू माींजरीिझ
िक्कल केली. “मला नतच्या मागे मागे येण्यािा मोह आवरला
िाही. आर्ण आता मझ तझु्यासमोर उभा आहे!”

योहेई खूप भाराविू गेला. तयािे तया व्यापाऱ्याला आपल्या
वडडलाींच्या आजारपणाबद्दल व माींजर पदहल्याींदा घरी आली
तवे्हाच्या प्रसींगाबाद्दल सगळे काही साींचगतले.



“अरे व्वा! महणजे ही खास तझु्याकडे चगऱ्हाईक घेऊि येते
तर!” व्यापारी महणाला. “उपकारािझ परतफेड करणाऱ्या
माींजरीबद्दल मझ आतापयांत कधझि ऐकले िव्हत.े आजकाल तर
माणसेदेखझल ऋण ववसरूि जातात.” तया व्यापाऱ्यािे र्खिातिू
िाींदीिे िाणे बाहेर काढले आर्ण तयाच्याकडझल सवि मासे ववकत
घेण्यािझ इच्छा व्यक्त केली.

योहेईिे तया व्यापाऱ्यािे खोलवर वाकूि पिुःपनु्हा आभार
मािल.े



माींजरीमळेु योहेईकडे चगऱ्हाईकाींिझ राींग लागली.
तयािे सगळे मासे दपुारपयांत सींपले देखझल. सगळयाींिा
माींजरीिे खूप कौतकु वाटल.े उद्यापासिू आमही रोज
तझु्याकडिे मासे घ्यायला येत जाऊ असे तयाींिझ
साींचगतले. आता योहेईला मासे ववकता ववकता आपल्या
आजारी वडडलाींकडे लक्ष ठेवता येणे सोपे झाले.



तया ददवसपासूि तझ पाींढरीिुभ्र माींजर योहाईच्या घरी राहू
लागली. मासे ववकत घेण्यासाठी लोकाींिा तझ योहेईकडे बोलावूि
आणायिझ. निव्वळ माींजरीला बघण्यासाठी देखझल लाींबिू लाींबूि लोक
येऊ लागले. योहेईिे आता भरपूर मासे ववकले जाऊ लागले. तयामुळे
लवकरि तयािे स्वत:च्या मालकीिे दकुाि सुरु केले. िाींगले
और्धोपिार शमळाल्यामुळे तयािे वडझल आजारपणातूि बाहेर पडले.
इतर व्यापारीही महणू लागले की योहेईसारखझ माींजर आपल्यालाही
शमळाली तर ककतझ िाींगले होईल असे.



अिाप्रकारे जपािमध्ये माींजर भाग्यािे मािले जाऊ लागले.
काहीजण योहाईच्या पींजा वर केलेल्या माींजरीसारख्याि चििझ
मातझच्या माींजरी बिवू लागल.े सगळे दकुािदार तिझ माींजर
आपल्या दकुािात ठेऊ लागले. तसे केल्यािे जुिझ चगऱ्हाईक दटकूि
राहतझल व भरपरू िवझि चगऱ्हाईके येतझल अिझ तयाींिझ श्रद्धा आहे.



जर तमुही कधझ जपािमध्ये गेलात
ककीं वा अमेररकेत एखाद्या एशियि
दकुािात गेलात, तर नतथे अिझ पींजा
वर केललेी माींजर ठेवली आहे का हे
िक्की बघा. तमुहाला आता माहीत
आहेि तझ नतकडे का ठेवली आहे त!े

समाप्त


